
                                                                                                         
 

 

Stockholm Model Boat Club inbjuder till,                      

Lidaracet, SM3 i FSR-V 

 
Var:  Sjön Getaren vid Lida friluftsgård, Tullinge Stockholm 
 

När:  19-20 September 2015 

Klasser:  FSR-V 3,5, FSR-V 7,5,  FSR-V 15, 
FSR-V Bensin 27 (Ej SM) 

 

Anmälan:  Ska innehålla Namn, Adress, Klubb, klass(er), 
transpondernummer/klass samt minst 4 frekvenser eller 2.4 Ghz 

 

Till John Lander E-mail: john@lander.se eller med fördel online 
via http://race.smbf.info. Läs mer om hur det fungerar här. 

 

Sista anmälningsdag:  Fred. Den 11 September 2015 
 

Regler: Naviga 2012 med Svenska tillägsregl FSR-V 
 

Frekvenser:  27 Mhz, 40 Mhz, 2,4 Ghz 

 
Startavgift: 150:- per klass. Anmälningsavgiften ska vara insatt på 

SMBCs konto 688624-6 senast den 11 September 2015. 

Efteranmälan mottages i mån av plats mot dubbel avgift. 
 

Deltagare:  För att få delta i tävlingen krävs tävlingslicens. Denna 

skall uppvisas vid registreringen! Engångslicens kan lösas på plats 
(medlemskap i SMBF krävs). För den som aldrig kört en tävling inom 

SMBFs ramar kan en kostnadsfri nybörjarlicens lösas. 

 
Tävlingsledare:  Mats Berg, Jan-Olof Hammarling 

 

Varvräkning: John Lander 
 

Mat:  Kommer att serveras, det vanliga utbudet av korv, 

hamburgare, läsk , kaffe mm. 

mailto:john@lander.se
http://race.smbf.info/Pages/Events.aspx
http://forum.smbf.info/viewtopic.php?f=11&t=1275


Parkering: Endast nödvändiga personbilar (Funktionärers och 

tävlandes) får köras ner till sjön. Husvagnar, Husbilar och övriga 

personbilar ska parkeras på stora grus parkeringen uppe vid Lida 
friluftsgård. 

 

Logi:  Uppställning av husvagnar och husbilar till en kostnad av 
200:- kan ske på stora grusparkeringen, c:a 300m från 

tävlingsplatsen. Tillgång till WC, Dusch och bastu ingår. Det finns 

tillgång till el, men blir det många vagnar kan inte alla räkna med 
att köra elvärme. Meddela gärna om du har tänkt ta med husvagn, 

när du anmäler dig, så vi vet hur många som kommer. 

 
Stugor och bäddar finns att hyra. Kontakta Lida friluftsgård på 

http://www.lida.nu/overnatta/priser2/ 

 
Gemensam grillning Lördag:  Om vädret tillåter och intresse finns 

så planerar vi att anordna  gemensam grillning på Lördagen. Om ni 

är intresserade av att delta, så meddela detta när ni anmäler er till 
tävlingen. Pris 130-150:-/person. 

 

Upplysningar:  
Mats Berg, mats.berg@sigma.se, 0767603300 

Jan-Olof Hammarling, jan-olof.hammarling@telia.com, 0730666713 

 
Tidsplan och deltagarlista:  Distribueras senare. Deltagar lista 

finns även online här. 

 
 

Arrangören förbehåller sig rätten att ändra programmet och tiderna 

om så är nödvändigt. 
 

Välkomna till en trevlig helg på Lida. 

 
Stockholm Model Boat Club 
Tävlingsledningen 
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